
 

 

 

Programma : 9-daagse expeditie 

Dag 1: Keflavik, IJsland / Reykjavik 

Aankomst in IJsland op Keflavik International Airport, transfer naar hotel. 

Welkom, presentatie en diner met de expeditieleider. 

Dag 2: Reykjavik- Kulusuk- Tasiilaq 

Per vliegtuig naar Kulusuk op Groenland en aansluitend panoramische helikopter vlucht naar het 

eiland Ammassalik. In het hoofdplaatsje Tasiilaq komen  de Arctische wildernis en traditionele 

levensstijl samen in een charmante verzameling houten huizen geschilderd in heldere primaire 

kleuren. Na de lunch maken we een wandeling door de Bloemenvallei, diner en overnachting. 

Dag 3: Tasiilaq — Iceberg Cruise & Hiking 

In de ochtend bootexcursie naar de open wateren van de Groenlandse Zee waar we op zoek gaan 

naar walvissen en zeehonden, die tussen de ijsschotsen zwemmen. ’s Middags bezoek aan het kleine 

historische museum van Tasiilaq voor een kennismaking met de cultuur en tradities van de Inuit. 

 

Dag 4: Tasiilaq / Base Camp Groenland 

Vertrek per boot of helikopter naar het exclusieve basiskamp in de wildernis, gelegen aan het 

Sermilik Fjord. Dichtbij  het kleine gehucht Tinit, een van de meest pittoreske buitenposten in Oost-

Groenland en thuisbasis van minder dan honderd winterharde vissers en jagers. 

Dag 5–7: Basiskamp Groenland - Sermilik Fjord verkennen 

Het landschap langs de geïsoleerde en zelden bezochte oostkust van Groenland is dramatisch mooi.  

Met rubberboten navigeren we tussen ijsbergen, sommige zo groot als gebouwen. Naast Kajakken 

gaan we wandelen langs gletsjers op zoek naar poolvossen en bijzondere vogels. ’s Avonds delen de 

expeditieleiders hun grote kennis van de geologie, glaciologie en de geschiedenis van Groenland.  

De zon zal tot laat in de avond  schijnen, des te later in het seizoen des te groter de kans om een 

glimp van het noorderlicht op te vangen.  

Dag 8: Base Camp Groenland - Kulusuk  

Per boot of helicopter naar Kulusuk, dat wordt omringd door de imposante bergen van Oost-

Groenland. Het is een verzamelpunt voor avonturiers en wetenschappers die naar de ijskap gaan. 

Afscheidsdiner en een laatste nacht in Groenland. 

Dag 9: Kulusuk – Reykjavik 

Terugvlucht naar van Reykjavik, waarmee het Groenland avontuur eindigt.  


